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Sammanfattning  
Syftet med den här studien är att undersöka lutning och höjd för vägräcken och hur dessa 
faktorer påverkar trafiksäkerheten. Rapporten syftar även till att ta upp den 
säkerhetsproblematik som rör MC-trafikanter då underglidningsskydd inte får plats att 
monteras under vägräckena. Genom forskning i Trafikverkets och Statens väg- och 
transportinstituts databaser samt intervjuer tillsammans med föreningarna SMC (Svenska 
MotorCyklister) och SVBRF (Sveriges bro- och vägräckesförening) har det framkommit 
överensstämmande resultat gällande den nationella, svenska standarden SS EN-1317.  
Den standarden vi använder idag, SS EN-1317 ger en monteringshöjd på 450 millimeter till 
bärande balk. Vilket ger problematik vid montering av underglidningsskydd och påverkar 
trafiksäkerheten negativt. I nuläget hålls en vetenskaplig forskning gällande 
underglidningsskydd som testas på fyra olika vägar i Sverige, bland annat i Åkersberga, 
Stockholm.  

 

Nyckelord: Vägräcken, Lutning, Höjd, Underglidningsskydd, Standard SS EN-1317 och MC-
trafikanter 





Abstract  
The purpose of this study is to survey the incline and height of crash barriers and how these 
two factors affect traffic security. The study also serves the purpose of bringing up problems 
in traffic security due to lack of space under crash barriers for installation of slide guards for 
motorcyclists. Research in the databases of the Swedish Transportation Administration 
(Trafikverket), Road and Transport Institute (VTI), the Associations of Swedish Motor 
Cyclists (föreningen Sveriges MotorCyklister), and Swedish Bridge and Crash Barrier 
Association (Sveriges Bro- och Vägräckesförening) has shown corresponding results with the 
Swedish standard SS EN-1317. The standard in use today, SS EN-1317, affects traffic 
security negatively due to the height of assemblage of the carrying beam in crash barriers 
being 450 millimeters. At the time of writing research is being conducted regarding slide 
guards on four different roads in Sweden with one located in Åkersberga, Stockholm. 

 

Keywords: Crash barriers, incline, height, motorcycle protection system MPS, Standard EN-
1317 and motorcycles  
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Definitioner 1 
ATA Bygg- och Markprodukter AB   Världsomspännande producent av 

påkörningsskydd för fordon som arbetar inom 
trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning.  

 
VTI  Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

VTI är ett oberoende och internationellt 
framstående forskningsinstitut inom 
transportsektorn.  

 
Trafikverket  Svensk myndighet som ansvarar för den 

samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen 
samt för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Trafikverket 
bildades den 1 april 2010. 

 
SMC  Sveriges MotorCyklister, en riksorganisation 

som engagerar sig för att förbättra 
trafiksäkerheten med ett främjande för MC-
trafikanter.  

 
SVBRF Svenska Bro- och Vägräckesföreningen som 

riktar sig till samtliga aktörer på den svenska 
marknaden för väg- och broräcken. Arbetar 
med att främja trafiksäkerheten med att lyfta 
frågeställningar. 

 
W-balk W-profil med användningsområden inom 

allmän väg- och motortrafikleder. Tar upp 
krafter vid kollision för att förhindra att fordon 
kör ner i branta slänter eller över körbanan.  

 
Balkräcken  Enkel- och dubbelsidiga W-profilsräcken eller 

Kohlswaräcken. Används främst som 
slänträcken och vägräcken vid 
brokonstruktioner.  

 
Vajerräcken Mitt-, kant- och slänträcken med vajersystem.  
 
Underglidningsskydd  Skyddar MC-trafikanter mot vägräckesstolpar 

vid kollision och olycka.  
 
Flexbeam  ATA: s balkräcke i W-profil, det 

vägräckessystem som erbjuder flest varianter 
av både enkel- och dubbelsidiga vägräcken.  

 
Flexguard MPS ATA: s underglidningsskydd som skyddar 

MC-trafikanter mot vägräckesstolparna





Definitioner 2  
SS EN-1317   Nationell vägräckesstandard i Sverige som 

innehar CE-märkning.   
 
EN-1317 Internationell vägräckesstandard i Europa som 

innehar CE-märkning. 
 
NCHRP 350 Vägräckesstandard som nyttjas och används i 

USA.  
 
TEN-T Ett Europagemensamt transportnät ”Trans-

European Transport Network for Transport” 
som identifierats av EU. I Sverige inkluderar 
TEN-T länkar och noder inom Stockholm-
Mälarregionen.  

 
CE-märkning  CE-märket är ett handelsmärke som gör att en 

produkt kan säljas fritt över nationsgränserna 
inom EU. Bara produkter som EU bestämt får 
CE-märkas. 

 
Kapacitetsklass Benämning som anger ett vägräckes 

energiupptagande förmåga. 
 
Slänt Ytter- och innerslänt eller bankslänt, 

kantvägräcken skiljer mellan vägrenen och 
slänten.   

 
Körfält Banan för en fordonsfil, det vill säga det 

utrymme som behövs för en bil. Kallas även 
för körfil.  

 
Körbana  Flera körfält utgör tillsammans körbanan. 
 
Vägren  Ett trafikerbart område utanför körbanan, kan 

ha olika bredder beroende på funktion. 
  
Vägräckesstolpar Markförankrade stolpar som håller uppe W-

profilen i ett vägräcke.  
 
Nollvisionen  Trafikverkets vision där människor inte dödas 

eller skadas för livet i vägtrafiken. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men 
utgör också en strategi för att forma ett säkert 
vägtransportsystem. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
I den kommunala veckotidningen NVP (Nacka Värmdö Posten) publicerades en artikel där en 
personbil kolliderat med en trafikstolpe – vilket medförde förödande konsekvenser för föraren 
som körde fordonet [1]. Eftersom trafikstolpen var av gammal modell, gav den inte vika för 
kollisionen som en nyframtagen (eftergivlig och påkörningsvänlig) skyltmast hade gjort. 
Istället var det ”som att köra in i ett berg” [1]. Hade det varit en ny skyltmast fordonet 
kolliderat med, hade förutsättningen för personbilden varit en annan och föraren haft större 
möjligheter att överleva.  

Denna publicering väckte vårt intresse för ny forskning kring ämnet trafiksäkerhet. Då inriktat 
mot framtagningen av skydd längs våra vägar för att skydda trafikanter mot sig själva och 
andra. Efter vidare efterforskning i ämnet preciserade vi vår riktning och blev intresserade att 
forska om trafikvägräcken. Detta eftersom det ofta förekommer olyckor gällande kollision 
med slänt- eller mitträcken i hög hastighet.  

Vid efterforskningen i vår förstudie fann vi även ett flertal publicerade artiklar kring 
problematiken för trafikolyckor som drabbar MC-trafikanter vid kollision med slänträcken. 
MC-trafikanter är en trafikgrupp som idag är väldigt oskyddade vid kollision med vägräcken 
och utgör därför en stor del av de trafikolyckor vi idag ser på Sveriges vägar och resten av 
Europa gällande räckesolyckor. Då det på det flesta vägar i Sverige och Europa saknas 
underglidningsskydd som skyddar förarna mot att glida under vägräcket eller slå emot 
vägräckets stolpar.  Detta är enligt datainsamling och statistik som förts under de senaste tio 
åren ett stort problem som vi idag har gällande trafiksäkerhet [2]. Vi valde därför att inkludera 
detta i vår forskning och lägga störst fokus kring den trafiksäkerhet vi idag saknar för MC-
trafikanter. 

Ett återkommande problem vi har idag gällande just trafiksäkerhet för MC-trafikanter är då 
vägräckens höjd vid montering (idag 450 millimeter till bärande balk) gör att 
underglidningsskydd inte går att montera under på grund av platsbrist. Ett annat problem vi 
möter med vägräcken är felaktig lutning på grund av sättningar i mark eller bristande kunskap 
vid montering [3].  

1.2 Målformulering 
Detta projekt syftar till att analysera och undersöka problematiken gällande vägräckens 
lutning och höjd, samt hur det påverkar trafiksäkerheten. Projektet syftar även till att ta upp 
problematiken av att inte montera underglidningsskydd för att förbättra trafiksäkerheten för 
MC-trafikanter. 
 
Målet för detta projekt är därför ett kritiskt tänkande kring den standard vägräcken har idag, 
SS EN – 1317 och om det finns bättre, lämpligare alternativ.  
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1.3 Avgränsningar  
Projektet avgränsas till forskning på enbart slänträcken med inriktning på balkräcken i W-
profil. Vi kommer även inrikta projektet i trafiksäkerhet gällande underglidningsskydd för 
MC-trafikanter och ta upp för- och nackdelar med den höjd vi idag monterar våra vägräcken.  

Därför behandlar denna rapport inte så kallade vajerräcken som används som mitt-, kant- eller 
slänträcken. Utan enbart fokuserar på balkräcken då vårt intresse ligger i höjden till balk i 
fråga om underglidningsskydd får plats för montering.  

En ytterligare begränsning vi gjort i vårt arbete är att endast ställa den nationella, svenska 
standarden SS EN-1317 mot den i internationella, europeiska standarden EN-1317. Då det är 
den mest förekommande standarden i Europa. Därför kommer inte denna undersökning att 
behandla eller undersöka standarden NCHRP 350 som nyttjas och tillämpas i USA.  

1.4 Metoder  
De metodval vi har valt att använda i vårt forskningsarbete är framförallt forskning i de 
databaser som trafikverket och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) innehar. Vi 
kommer även under vår forskning få ta del och undersöka ATA Bygg- och Markprodukter 
AB:s databas med samlad information kring vägräcken och trafiksäkerhet.  

Vi har även valt att utföra intervjuer med föreningar som påverkar och är insatta i 
problematiken kring vägräcken som Sveriges MotorCyklister (SMC) och Svenska Väg- och 
Broräckesföreningen (SVBRF).  

1.5 Källkritik  
Källor för forskningsarbetet har vi kommit i besittning av med hjälp av tillgång till en stor 
mängd forskning och material via de databaser Trafikverket och VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) tillhandahåller för allmänheten. Vi har även fått tillgång till en 
stor mängd forskningresultat och material från ATA Bygg- och Markprodukter AB som varit 
våra handledare i näringslivet. Vi har därför enbart använt oss av material med godtagbara 
källor och referenser vilket underlättat vår egen källkritik.  

Tack vare vårt samarbete tillsammans med företaget ATA Bygg- och Markprodukter AB har 
vi dessutom haft tillgång till ett brett kontaktnät inom branschen. Detta har lett till att vi haft 
möjligheten att genomföra intervjuer och enkätundersökningar tillsammans med olika 
föreningar och organisationer som är insatta inom ämnet. Detta har stärkt vår forskning 
gällande den svenska nationella standarden SS EN-1317 och den problematik som finns 
gällande vägräckens lutning och höjd.  
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2. Nulägesbeskrivning  
Det aktuella läget för det undersökta området är fortfarande i ett påbörjat forskningsstadium. 
Då Trafikverket och Statens väg- och transportinstitut i nuläget arbetar med att skapa en 
bredare, mer meriterad databas gällande forskning för trafikvägräcken och 
underglidningsskydd (MPS) [3]. På senare tid har det därför i allt större utsträckning påbörjats 
forskning gällande förbättrad trafiksäkerhet för vägräcken som är mer anpassad för alla 
trafikantgrupper (MC, tungt fordon personbilar, lätt lastbil, buss etcetera).   
 
Därför har vägräckens höjd och lutning, samt hur de faktorerna påverkar i förhållande med 
trafiksäkerhet analyserats allt mer. Forskningen har dessutom blivit större gällande 
trafiksäkerhet för MC-trafikanter. Då gällande underglidningsskydd som de senaste åren 
uppmärksammats allt mer i Sverige och Europa.  
 
Den forskning som idag finns i Sverige behandlar den höjd som den nationella standarden SS 
EN-1317 nyttjar (450 millimeter). Dock har denna höjd konsekvenser gällande MC-
trafikanter och dess trafiksäkerhet vid kollision. Vid kollision med vägräcket tenderar föraren 
att kollidera med vägstolparna, glida under vägräcket och få livshotande krosskador som ofta 
har dödlig utgång vid högre hastigheter.  
 
I ett försök att skapa säkrare vägräcken för MC-trafikanter, påbörjades en ny forskningsstudie 
våren 2012 där det monterades underglidningsskydd på fyra ställen i landet. En av dessa 
vägar ligger i Åkersberga utanför Stockholm. Forskningsstudien var menad för att studera hur 
olika räcken med underglidningsskydd fungerar i praktiken och hur de påverkas av faktorer 
som snöröjning, städning och hur vattenavrinningen på vägarna fungerar [4]. Denna 
forskningsstudie är fortfarande pågående och kommer att avslutas 2016 [4]. De resultat som 
framkommit under de senaste årens datainsamling är att underglidningsskydden klarat sig 
förhållandevis bra mot snöplogningen men sitter på en höjd som skapar problem vid 
vattenavrinningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med plats för vattnet att sjunka undan 
under underglidningsskydden på grund av platsbrist [5]. 
 
Ett problem vi även står inför snöplogningen är att finna nya sätta att hantera snömängder vid 
plogning. Då det inte längre går att raka ner snön längs slänterna som tidigare, då vägräcket är 
i vägen. Ett alternativ till lösning är att ploga bort snömängder och lasta på dumpers som 
sedan får frakta bort massorna från vägarna. 
 
En annan forskningsstudie som påbörjades 2014 och avslutades samma år är en forskning från 
Trafikverket gällande vägräckens lutning och höjd. Forskningen har utförts genom 
fullskalighetstester med personbil (krocktester) som skall vara unik av sitt slag. Då ingen 
forskning tidigare använt samma metod. Resultatet för forskningen visade att ett nedsjunket 
räcke som lutar för mycket kan få allvarliga följder för trafiksäkerheten vid kollision [3].  
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3. Faktainsamling  
De nödvändiga uppgifter som behövdes för ta fram vårt forskningsmaterial har samlats in 
med hjälp av forskningsunderlag från Trafikverket och Statens väg- och 
transportforskningsinstituts databaser. Dessa databaser innehöll samlad datainsamling, 
forskningsresultat, mätningar och analysmaterial. Vi har även fått fram nödvändiga uppgifter 
med hjälp av intervjuer och enkätundersökningar som vi fört tillsammans med föreningar som 
är högt insatta inom ämnet trafiksäkerhet och skyddsvägräcken.   

4. Företaget 
Under vårt arbete har vi haft ett samarbete tillsammans med företaget ATA Bygg- och 
Markprodukter AB som varit våra handledare i näringslivet. ATA är ett dotterbolag i den 
brittiska industrikoncernen Hill & Smith Holdings PLC och är en världsomspännande 
producent av infrastruktur. De har över fyrtiofem års erfarenhet av trafiksäkerhet och är 
ledande i Sverige och Skandinavien på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten. 
ATA är även med och utvecklar nya trafiksäkerhetslösningar och utbildar företag inom 
trafiksäkerhet [6].   

Våra handledare på ATA Bygg- och Markprodukter har varit Thomas Wuopio som är VD på 
företaget samt Ulf Sköld som arbetar som Infra/Försäljnings- och projektledare. Under 
projektet har de hjälpt oss med material, tillgång till väsentlig forskning för vår undersökning 
samt bidragit med sitt kontaktnät för de intervjuer vi fört med föreningar.  

Företaget ATA Bygg- och Markprodukter AB har idag ett flertal produkter på marknaden 
enligt den Internationella standarden EN-1317 då de tar fram trafiksäkra produkter inom hela 
Europa. Deras balkräcken vid namn Flexbeam har en effektiv höjd på 605 millimeter till 
bärande balk från marknivån. Dessa system är även kompatibla med MPS-systemet Flexguard 
MPS som är ett underglidningsskydd som tack vare Flexbeams höjd har gott utrymme vid 
montering och vattenavrinning. Vi kommer därför att jämföra kollisionsprov från en 
kollisionsundersökning VTI utfört på en W-balk med höjden 605 millimeter mot den 
nationella standarden SS EN-1317, kapacitetsklass N2.    

5. Konstruktion av intervjufrågor   
Med hjälp av studiens syfte och dess frågeställningar utformades intervjufrågor som lämpades 
för studien. Dessa frågor finns under bilaga 2. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 
frågor till intervjuerna på grund av att vi ville återspegla respondenternas egen åsikt kring den 
problematik vi ställde upp i våra frågeställningar. Frågestrukturen tillät oss även att fördjupa 
oss i delar av respondenternas svar, vilket kan ha spelat stor roll för det slutgiltiga resultatet. 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor krävs dock en större ansträngning 
av respondenterna än om intervjuerna hade varit uppbyggda kring slutna frågor. Då 
personliga preferenser återspeglas i respondenternas svar. Vi ville vid våra intervjufrågor ta 
upp den problematik respondenterna är medvetna om gällande vårt ämne och skapa en dialog 
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angående de åtgärder de ser gällande trafiksäkerheten. De respondenter som var intresserade 
av vårt arbete och tagit del av intervjun är föreningarna Sveriges MotorCyklister (SMC) samt 
Sveriges väg- och broräckesförening (SVBRF).  

Som inledning i intervjuerna har vi valt att ställa frågan vad respondenterna själva anser är ett 
trafiksäkert vägräcke och vad det innebär. Vi har valt att påbörja intervjun på detta sätt, för att 
kunna styra intervjuerna så de inleds i ett bekant område för respondenterna samt ta upp deras 
kärnfrågor i deras föreningar. Vi har sedan valt att fortsätta intervjun om användandet av 
underglidningsskydd och de problem som våra vägräcken har idag angående höjd till bärande 
balk. Vi har dessutom valt att fråga respondenterna vad de anser om den svenska standarden 
SS EN-1317 Sverige idag använder sig av gällande riktlinjer för montering av vägräcken.  

Våra intervjufrågor granskades av flera parter. Förutom vår egen noggranna avvägning 
granskade även våra näringslivshandledare och uppsatshandledare frågeställningarna. 
Därigenom fick vi återkoppling från flera håll på frågornas utformning och innehåll.  

Sammanställningen av intervjufrågorna behandlas i avsnittet resultat, punkt 6.4 i rapporten.   

6. Resultat  
Vägräcken är en viktig del av våra vägars trafiksäkerhet och utgör en stor grund till 
minskandet av trafikolyckor sedan starten på uppmonteringen. För att öka säkerheten i 
trafiken har vägräcken varit en behövlig del. Då framförallt i våra snäva och branta slänter, 
snäva brokonstruktioner men också mellan körbanorna för att förhindra fordon att krocka med 
det mötande ledet. Vägräckenas uppgift är att stoppa och omdirigera ett påkörande fordon på 
ett sådant sätt att det är säkert för både bilförare och dess passagerare som för andra 
trafikanter på vägen.  
 
Nedan följer en undersökning gällande vägräckens lutning och höjd, dess trafiksäkerhet (med 
en inriktning på MC-trafikanter) samt om det finns bättre alternativ än de vägräcken vi idag 
har på våra vägar. I resultatskrivandet har vi valt att förenkla läsningen genom att använda 
samma hierarki som i avsnitten inledning och slutsats. Vi har även valt att använda 
underrubriker för att underlätta för läsaren.  

6.1 Standardtyper för vägräcken   
Idag har vi olika standarder gällande vägräcken i Europa, men den standard som används i 
högsta grad i Sverige, med väldigt få undantag är den nationella, svenska standarden SS EN-
1317.  I följande avsnitt kommer vi att behandla den nationella, svenska standarden, vad den 
innebär samt jämföra den med den internationella, europeiska standarden EN-1317. 

6.1.1 Svensk Standard SS EN-1317 
Standarden SS EN-1317-2 är idag den officiella svenska versionen efter den internationella, 
europeiska EN-1317- 2:1998 och har tillämpats i Sverige sedan den 5 mars 1998, då den 
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godkändes av den europeiska kommitteen för standardisering [7].  
 
När vi talar om vägräcken talar vi också om prestandanivåer vilket är hur vi definierar vad vår 
standard för vägräcket klarar av. Dessa prestandanivåer består av tre huvudsakliga kriterier. 
Dessa är kapacitetsklass, skaderiskklass samt deformation uttryckt som arbetsbredd [8]. För 
att ta reda på vilken klassificering prestandanivåerna utgör tillsammans, spelar olika faktorer 
in som typ av väg, läge, geometrisk utformning, förekomst av oskyddade eller ömtåliga 
konstruktioner eller om det finns hinder som kan utgöra en fara. Vägräcket undersöks sedan 
enligt dessa faktorer efter den standard vägräcket skall använda. Vilket i sin följd bestämmer 
produktens klassificering och prestandanivåer [7].  

6.1.2 Kapacitetsklass 
Kapacitetsklass är en benämning som anger ett vägräckes energiupptagande förmåga. 
Kapacitetsklassen bestäms med så kallade krockprov (kollisionsprovtagningar) TB21 till 
TB81 enligt den nationella, svenska standarden SS EN-1317-2  och indelas i de tre grupperna 
T, N och H. T-klasserna. Dessa klasser avser temporära räcken och provas med personbilar 
och lätta lastbilar under en relativt liten påkörningsvinkel (20 grader). Vägräcken som 
uppfyller krav i en kapacitetsklass anses även uppfylla krav för de lägre kapacitetsklasserna 
med undantaget att N1 och N2 inte omfattar klass T3 [7].  
 
Standarden 1317-2 innehåller ett flertal klasser som i steg förklarar vilken typ av fordon ett 
räcke är avsett att klara av. I Sverige använder vi främst det räcket som vid kollision klarar ett 
fordon på 1 500 kg i 110 km/h. Denna typ kallas för N2 och är en kapacitetsklass för 
vägräcken som vi även kommer att behandla i punkten 6.2 trafiksäkerhet.  

6.1.3 Skaderiskklass 
Skaderiskklassen är ett mått på hur stor skadeföljden på föraren och passageraren blir vid en 
kollision med ett vägräcke. För vägräcken och annan vägutrustning som provas enligt 
standarden EN-1317 finns två klasser A och B. Där klass A representerar den klass som 
utsätter de körande och åkande för minst påfrestningar. I Sverige använder vi skaderiskklass 
B på de flesta av våra vägar.  
Följande figur visar förhållandet mellan skaderiskklass och de trafiksäkerhetskrav den 
nationella standarden SS EN-1317-2 följer.  

 
Figur 1 Trafiksäkerhetskrav på räcken enligt SS EN-1317-2 
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6.1.4 Arbetsbredd  
Arbetsbredden är en benämning som beskriver avståndet (mätt från trafiksidan av räcket före 
påkörning och det maximala dynamiska sidoläget) vid standardiserat krockprov för alla 
grundläggande delar i vägräcket eller det påkörande fordonet. I arbetsbredden ingår räckets så 
kallade egenbredd. Arbetsbredden indelas i klasserna W1 till W8 med gränsvärden mellan 0,6 
och 3,5 meter [7]. 
 

 
Figur 2 Arbetsbredd enligt SS EN-1317-2  

6.1.5 CE-märkning  
Sedan juli 2013 är det även lagkrav i Sverige att det dessutom enbart får monteras CE-märkta 
räcken längs våra vägar. De krav räcket måste uppfylla för att få CE-märkning* och därmed 
godkännas för montering, är att bland annat uppfylla standarden SS EN-1317 [7]. Detta krav 
ger till följd att de flesta tillverkare och leverantörer väljer att skapa deras produkter enligt 
denna standard och inte den internationella, europeiska då de följer Trafikverkets 
rekommendationer.  

6.1.6 Europeisk Standard EN – 1317 
I resterande Europa används den internationella, europeiska standarden EN-1317. Skillnaden 
mellan dessa standarder är väldigt liten, men har oerhörda konsekvenser när det kommer till 
trafiksäkerheten längs våra vägar. De två standarderna har nämligen två olika höjder från 
marknivå till underliggande bärande balk. Den nationella, svenska standarden har en höjd på 
450 millimeter till balk, medan den internationella, europeiska standarden har 605 millimeter. 
Konsekvenserna för höjdskillnaden behandlas i det senare avsnittet för vägräckens lutning 
och höjd. Där har vi behandlat konsekvenser gällande räckeshöjd efter en undersökning som 
utförts av VTI med hjälp av kollisionsprovtagning.  

6.2 Lutning och höjd   
Balkräcken är vanligt förekommande i hela världen. En testad, godkänd och korrekt 
installerad produkt orsakar oftast inga bekymmer, eller gör det? Vid fullskalighetstester för att 
undersöka trafiksäkerheten på ett vägräcke, inkluderas varken fordon som SUV* eller 
sportbilar som ”standard”. Det har även framkommit att de fordon som används som 
                                                
* Produkt- och kvalitetsmärkning där tillverkaren och importören intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande krav gällande hälsa, 
miljö och säkerhet. Detta medför en kvalitetssäkring då endast certifierade företag kan CE-märka produkter bestämt av EU [8, 9] 
* Stadsjeep även kallad SUV för det engelska Sport Utility Vehicle. 
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”standard” vid de utförda testerna kan även de få svårigheter i framställandet av ett jämnt 
testresultat. Exempel på faktorer som kan påverka resultatet är fler eller färre passagerare eller 
att den ursprungliga positionen av vägräcket kan förändras över tid på grund av sättningar i 
mark eller annan påverkande förändring.  

6.2.1 Skyddsnivå 
I Sverige har Trafikverket valt skyddsnivå N2 som en grundförutsättning för majoriteten av 
de svenska vägarna. Om ett vägräcke har skyddsnivån N2, betyder det att ett fordon (på 
1500kg i en hastighet på högst 110 km/h) skall vid en kollision stoppas och omdirigeras på ett 
sådant sätt att det är säkert för både bilförare och dess passagerare som för andra trafikanter 
på vägen. Vid fullskalighetstester för att pröva skyddsnivån N2, har VTI därför valt att 
använda ett fordon på 1500kg som färdas i hastigheten 110km/h kollidera med vägräcket på 
en vinkel på 20˚ (detta specifika test gavs namnet TB32 I dokumentet EN1317-2 och kallas 
därför ofta för ett TB32 test) [8]. 
 
Av för närvarande okända skäl, var det en gång beslutat att använda höjden 450 millimeter 
över marken till mittlinjen av ett balkräcke som en standardhöjd för vägräcken i Sverige. 
I resterande Europa används en annan höjd på 605 millimeter vilket ger en differenshöjd på 
155 millimeter. Det förmodas att orsaken till differensen mellan Sverige och resterande 
Europa är felaktiga mått i de första ritningarna på balkräcket eller en missbedömning vid 
avläsandet. Denna höjd är dock idag fortfarande vägledande när nya konstruktionsritningar 
för vägräcken förs ut på marknaden vilket medför att vi i Sverige har en annan standard 
gentemot resterande Europa och EU.  

6.2.2 Fullskalighetstester (kollisionsprovtagning) 
Vart går gränsen för de funktioner ett åldrande vägräcke ska klara av, när det inte längre kan 
ge de trafiksäkerhetsfunktioner det förväntas ska? Trafikverket har för att ta reda på just detta, 
finansierat ett forskningsprojekt för att undersöka vart dessa gränser går. Den typ av vägräcke 
som valdes ut för undersökningen som VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 
utförde, var den mest förekommande och välkända W-balken (även kallad A-profil). 
Vägräckesmodellen som tidigare studerats av Trafikverket (som då hette Svenska Vägverket) 
var Trafikverkets standardbarriär känd som EU4 med tjocklek på tre millimeter samt ett 
stolpavstånd på fyra meter och Σ-formade inlägg. Vid den kollisionsundersökningen och den 
fysiska, användes en W-balk med standard SS EN-1317: 1998, där vägräcket undersöktes 
med testet TB32 (vägräcket utsattes för en kollision med en provningslast på 1500 kg, i en 20˚ 
vinkel i hastigheten 110km/h).  
 
Alla fysiska tester och datorsimuleringar använder sig av samma hinderinställning. Med det 
menas att barriären är sjuttiosex meter lång med full höjd (nominellt 550 millimeter), och två 
x tolv meter sluttande förankrade terminaler, se figur 1 nedan. För att validera 
simuleringsmodellen användes fordonsmodellen Ford Taurus 1991 som blivit modifierad. 
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Resultatet för de samtliga datasamlingar för kollisionsproven finns samlande under bilaga 3. 
 

 
Figur 2: Testuppställningen som beskrivs i EN 1317. 

6.2.3 Kollisionsprovresultat   
Det framgick i undersökningen att när ett lågt vägräcke kombinerades med för stor lutning, 
blev konsekvenserna för vägräcket förödande. Resultaten i datorsimuleringen visade en 
variation som indikerade att vägräcket var stabilt eller förutsägbart gällande dess funktion. 
Vid de fysiska kollisionstesterna bekräftades datorsimuleringarna gällande utfallet. Då 
samma förödande konsekvenser skedde i de icke simulerade provresultaten. För att 
fastställa de fysiska kollisionsproven och för att finna en position där vägräcket höll tillbaka 
fordonet krävdes fyra provtagningar. Det som framkom under undersökningen var att 
fordonet som användes i undersökningen voltade med vägräcket även när det var monterat 
med endast 50 millimeter stolputstick och en lutning på cirka 9˚ (optimal lutning för ett 
vägräcke är 5˚). 
 
Under de kollisionsprov som undersökningen behandlade, framgick det tydligt vilka höjder 
och lutningar som klarade av de funktioner ett vägräcke skall leverera vid kollision. 
Undersökningen behandlade ett flertal olika höjder som båda representerade internationell 
och nationell standard. För att se resultat för samtliga kollisionsprover, se bilaga 3 då vi i 
denna rapport avgränsat och enbart behandlat lutning och höjd berörande fem 
kollisionsprov. I undersökningen framgick:  
 
Kollisionsprov TB32 (Standard SS EN-1317)  
Lutning 30,8˚, räckeshöjd 445 millimeter, provningslast 1500kg:  
Resultat: Ej godkänd i funktionskrav på vägräcket. Testfordonet passerar över vägräcket 
och voltar till andra sidan (i detta fall slänt). 
 
Kollisionsprov TB32 (Standard SS EN-1317) 
Lutning 30,8˚, räckeshöjd 500 millimeter, provningslast 1500kg:  
Resultat: Godkänd i funktionskrav på vägräcket. Testfordonet hålls tillbaka av vägräcket på 
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ett kontrollerat sätt.  
 
Kollisionsprov TB32 (Standard SS EN-1317) 
Vertikal placering (ingen lutning), räckeshöjd 450 millimeter, provningslast 1500kg:  
Resultat: Godkänd i funktionskrav på vägräcket. Testfordonet hålls tillbaka av vägräcket 
men voltar kraftigt.  
 
Kollisionsprov (Standard EN-1317)  
Vertikal placering, räckeshöjd 550 millimeter, provningslast 2322kg (två vuxna, tre barn) 
Resultat: Ej godkänd i funktionskrav på vägräcket. Testfordonet passerar över vägräcket 
med en markant volt.  
 
Kollisionsprov (Standard EN-1317)  
Vertikal placering, räckeshöjd 650 millimeter, provningslast t 2318kg (två vuxna, tre barn) 
Resultat: Godkänd i funktionskrav på vägräcket. Testfordonet hålls kvar av vägräcket men 
voltar en gång och hamnar tillbaka på hjulen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Illustration av beteckningen "effektiv höjd" ovan mark. 

Detta påvisar att vägräckens lutning och höjd påverkar trafiksäkerheten och att vid en högre 
höjd och ingen eller liten lutning har vägräcket godkända funktionskrav. En högre stolphöjd 
på vägräcken är därför att föredra vid ökad trafiksäkerhet [8].  

6.2.4 Design of experiment (DOE) 
För de efterföljande fysiska testerna, skapades en ”DOE” (design-of-experiment) som 
skapades utifrån de erfarenheter som tagits fram från de datorsimuleringar och den 
undersökning som tagits fram under parameterstudien. Syftet med DOE var att bestämma x- 
och y-axlarna i ”Minskning av höjd” gentemot ”lutning”-diagrammet. Optimalt skulle endast 
fyra behövas för att bestämma x- och y-axlarna med en rimlig noggrannhet.  
Nedan i figur 3 visas de slutgiltiga DOE för de fysiska testerna av vägräcken i avvikande 
placeringar. 
 
I följande figur visas förhållandet mellan lutning och höjd. Figuren föreställer ett diagram där 
x-axeln representerar lutning i grader och y-axeln representerar höjden för vägräcket i 

Effektiv höjd 
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 Figur 5: Testade vägräckesplaceringar, numrerade i den ordning de utfördes. 

 

millimeter. De utförda kollisionsproverna visas sedan i diagrammet med markerad färg 
beroende på om de blivit godkända eller underkända i undersökningen.  

 

 
 
 

Resultaten från kollisionsproven visar tydligt hur betydelsefullt det är att montera 
vägräcken korrekt och att vägräcken som har en felaktig position kan ge förödande 
konsekvenser. Det framkommer i forskningen att en kombination av ett lågt vägräcke, med 
en högre eller lägre lutning kan ge allvarliga konsekvenser vid en kollision.   
 
Ett räcke som inte blir justerat när det passerat dessa funktionella gränser bör därför 
avlägsnas. Då vägräcket skapar en falsk känsla av säkerhet samtidigt som det kan förvärra 
utgången av en kollision då fordonet kan få en rampeffekt och volta istället för att köra av 
vägen med hjulen fortfarande mot marken. Undersökningen VTI utfört visar att det 
dessutom finns goda chanser att finna dessa gränser av godkända eller icke-godkända 
huvudfunktioner för vägräcken med hjälp av verifierad datorsimulering. Då detta givit bevis 
på resultat som ligger väldigt nära vad de fysiska kollisionsproven demonstrerar, men då till 
en betydligt lägre kostnad [8].   

6.3 Trafiksäkerhet  
Trafiksäkerhetsräcken i form av skydd är en medveten strategi för att minska trafikolyckor och 
antalet döda och skadade i trafiken. Det är också det vanligaste krockvåldet i singelolyckor där 
en motorcyklist skadas. Då det idag sker räckesinstallationer på bekostnad av MC-säkerhet. 
Enligt undersökningar är det vid snäva ytterkurvor de flesta MC-olyckorna sker och under 
perioden 2000-2014 omkom 62 MC-trafikanter i räckesolyckor i Sverige. Därför bör det 
inledas ett nytänkande och ett arbete mot dels säkrare vägräcken och dels för att väghållare ska 
välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken vid möjlighet [10]. 
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För att förstå den problematik som ligger till grund för farliga vägräcken samt vad ett 
underglidningsskydd (MPS) *  skyddar mot så är det viktigt att även förstå vad som skadar MC-
trafikanter. Det är dessutom viktigt att förstå vilka skador en MC-trafikant får vid en 
eventuell kollision med vägräcket [9]. Samt hur allvarliga dessa skador kan komma att vara för 
MC-trafikanten, då de flesta vägräcken inte är släta utan har oskyddade stolpar.  

6.3.1 MC-trafiksäkerhet 
De flesta MC-olyckor sker vid ytterkurvor och av- och påfarter. Enligt statistik och 
datainsamling är det ett vanligt förkommande vid olyckor som gett ett dödligt utfall, att MC-
trafikanten fastnar under vägräcket efter kollisionen. De kroppsskador som är av vanligt 
förekommande vid dessa typer av olyckor på underkroppen är svåra brott och 
muskelavslitningar på ben och fötter. De kroppskador som sker på överkroppen och 
framträder starkast i olyckor med dödligt utfall är svåra skall-, hals-, nacke-, och öppna 
bålskador. I de svåraste olyckorna finns även fall där extremiteter slitits loss. I de allra flesta 
fall kan vägräckets vägstolpar primärt skuldbeläggas för skadorna [9].  
 
I rådande stund pågår ett flertal forskningar inom MC- och fordonssäkerhet där bäst lämpad 
åtgärd söks att ta till samt att ha som mål för att säkerställa att rätt typ av vägräcke installeras 
på svenska som europeiska vägar. Trafikverket har genomfört en studie med syftet att öka 
kunskapen gällande MC-olyckor som behandlar åren mellan 2003 till 2010. Denna studie 
visar att cirka femtio MC-trafikanter omkommer i trafiken i Sverige under denna tidsperiod. 
Av dessa femtio omkommer cirka fem MC-trafikanter per år i svåra räckesolyckor, och vi ser 
även en radial ökning i de stigande årtalen [11].    
 
I Trafikverkets studie om kunskapsökning gällande MC-säkerhet har MC-trafikanters besvär 
och synpunkter tagits i beaktning under studiens efterforskning. Studien visar att ett arbete för 
att förbättra trafiksäkerheten för alla typer av trafikanter och fordon utförts, men med ett riktat 
fokus på gruppen MC-trafikanter. Det är tack vare denna studie som det har lett till att det 
tagits fram en kravspecifikation för MC-vänligare räcken och att ett arbete startats med att 
skapa en större kunskapsbredd gällande underglidningsskydd. Trafikverket har tillsammans 
med sju organisationer, bland annat Sveriges MotorCyklister (SMC) tagit fram en gemensam 
strategi för att öka trafiksäkerheten för motorcykel och mopedförare. 
Sverige har röstat ja till den tekniska specifikationen av underglidningsskydd, men det finns 
fortfarande brist på kunskap om hur det skall användas och monteras [10].  

6.3.2 Nuläget för MC-trafiksäkerhet i Sverige 
Till skillnad från olika delar i Europa där det utförts ett flertal undersökningar på vägräcken, 
så var Sverige ensamma om att inte ha utfört undersökningar eller forskning fram till våren 
2012. Sveriges MotorCyklister, SMC, har länge arbetat med att få MC-vänligare vägräcken 
                                                
* MPS kommer från förslaget till ny EN1317-8 och betyder ”Motorcycle Protection System” och kallas även i Sverige för 
underglidningsskydd.   
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vilket resulterat i att en installation av vägräcken med underglidningsskydd har påbörjats. I 
nuläget när denna rapport skrivs sker en forskning gällande underglidningsskydd på fyra 
vägar i Sverige som MC-trafikanter valt ut som särskilt olycksdrabbade. De tre kurvor som 
blivit utvalda är bland annat i Åkersberga och Botkyrka utanför Stockholm på en 
motorvägsavfart i kommunen Ljungarum. Syftet med denna forskning är att i första hand 
utvärdera om denna typ av säkerhetssystem klarar vinterväghållningen med snöskottning [11].  

6.3.3 Vägräckens huvudfunktioner för trafiksäkerhet 
En ny forskning från Trafikverket visar att lutning och höjd på vägräcken har en stor 
betydelse för trafiksäkerheten för samtliga fordonstyper på våra vägar. Forskningen är unik 
och har utförts genom fullskalighetstester med en personbil (har tidigare bara utförts med 
pendel i USA). I Sverige ställer vi främst två krav på vägräcken – höjd och lutning. 
Vägräckena får inte vara lägre än 450 millimeter och inte ha en lägre eller högre lutning än 5˚. 
Vägräckenas lutning bör därför alltid vara 5˚, då den lutningen ger bäst förhållanden i 
trafiksäkerhet enligt undersökning. Resultaten på forskningen visar att allvarliga olyckor kan 
undvikas om dessa krav uppfylls [12].   

Forskningen utfördes av specialisterna inom vägutrustning, Hans Holmén och David Björklöf. 
Rapporten sökte svaret på frågan hur funktionen hos stålbalksräcken påverkas över tid. 
Forskningen väckte ett stort intresse från verksamhetsområdet (väg) då den presenterades på 
Transportforum tidigare i år. Ett godkänt vägräcke med nivåklass N2 (används på de flesta 
vägar i Sverige) skall klara av att en personbil på 1500kg kolliderar med det i en hastighet på 
110km/h. Vid kollisionen skall vägräcket ge efter smått, men samtidigt hindra bilen från att 
studsa starkt tillbaka ut i körbanan eller komma för långt in i vägräcket.  

I forskningen framgick det att ett vägräcke som lutar för mycket eller ett vägräcke som blivit 
påverkad av sättningar i mark och sjunkit kan få farliga konsekvenser. Räcket kan då i vissa 
fall fungera som en språngbräda istället för att stanna upp fordonet. Det framgick även i 
studien att vid de värsta scenarion för kollision med vägräcken var när vägräcket både hade 
fel lutning och fel höjd. Studien påvisade att en differens på endast 50 millimeter kunde ha 
dödlig utgång för samtliga personer i fordonet vid kollisionen med vägräcket [13].   

Idag har Trafikverket ett bra samarbete tillsammans med föreningen Sveriges MotorCyklister 
(SMC) då de tillsammans arbetat mot ett trafiksäkrare Sverige genom litteraturstudier och 
forskning.  Det finns dessutom ungefär sexton olika tillverkare av underglidningsskydd och 
omkring hundrafyrtio olika räckeslösningar. Det är därför viktigt att Sverige följer med i den 
internationella förändringen för MC-säkerhet. Tyvärr har det i Sverige skyllts på att det är ett 
för specifikt klimat och att snöröjningen vid vägunderhållningen skadar 
underglidningsskydden [10].  
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6.4 Sammanställning av intervjufrågor  
Under projektet har vi haft möjligheten att genomföra intervjuer och enkätundersökningar 
tillsammans med föreningarna Sveriges MotorCyklister samt Svenska väg- och 
broräckesföreningen. De kontaktpersoner vi haft på föreningarna är Maria Nordqvist (SMC) 
samt Göran Fredriksson (SVBRF). Nedan presenteras en sammanställning av svaren i ett 
flertal temarubriker för att öka tydligheten i översikten. Intervjufrågorna finns som bilaga 2.  

6.4.1 Vägräckens lutning och höjd 
Sveriges MotorCyklister saknar åsikt gällande vägräckens lutning, men har däremot angående 
dess höjd. De anser att Sverige skall anpassa sig till resten av Europa och EU och att 
vägräcken skall ha en höjd som gör det möjligt att montera underglidningsskydd för ökad 
trafiksäkerhet. Vad gäller Svenska väg- och broräckesföreningen önskar de en lutning på 5° 
då vägräckens säkerhetsförhållanden ser annorlunda ut och kan ha förödande konsekvenser 
vid högre eller lägre lutning. De har även önskemål att vägräckens höjd skall anpassas till den 
internationella, europeiska standarden EN-1317-2 som anses som mer lämpad.  

6.4.2 Trafiksäkerhet för MC-trafikanter  
Båda föreningar är överens om att definitionen av ett ”trafiksäkert vägräcke” är ett som endast 
installeras där ett räcke krävs. Om räcket i sig är farligare än vad det ska skydda från – ska 
inget vägräcke monteras upp. Ett trafiksäkert räcke innebär inte ökad skaderisk för någon 
trafikant utan skyddar alla som färdas på vägen. SMC anser att räckeshöjden i Sverige är för 
låg. Detta medför att vid MC-olyckor slungas MC-föraren ofta över räcket och krockar med 
det som räcket skall skydda mot, eller glider under vägräcket och slår i vägräckesstolparna. 
Om nollvisionen någonsin skall uppnås anser SMC att det inte kan installeras vägräcken som 
innebär en allvarligt förhöjd risk att dödas och att oskyddade trafikanter skadas allvarligt. Idag 
sker räckesinstallationer på bekostnad av MC-säkerhet och det är alla väl medvetna om. Det 
är SMC:s huvudargument: Det delade ansvaret för trafiksäkerhet. Maria Nordqvist citerar 
även från Trafikverkets hemsida:  
 

”Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i 
vägtrafiken. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för 
att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt 
att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär 
att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. 
Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder 
vägtransportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska 
göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som 
åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med 
hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan 
undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor 
inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.” – Trafikverket (2015-05-23) 

 
Vad gäller underglidningsskydd (MPS), har det enligt SMC en betydelse och påverkan för 
alla som färdas med MC och ökar möjligheterna att överleva en räckeskollision. Detta är 
oavsett om motorcyklisten krockar med räcket liggande eller sittande på motorcykeln. Det har 
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nyligen utförts en studie där det testat MPS i Australien/Nya Zeeland som påvisar att det är 
möjligt att överleva en kollision i över 100km/h i hastighet vid rätt typ av vägräcke. SMC 
anser att MC-trafikanter är överrepresenterade i räckesolyckor, men trots detta sker ingen 
åtgärd för att minska skaderisken. Sverige är idag långt ifrån Europa idag när det kommer till 
trafiksäkerhet.  

6.4.3 Nationell standard  
Båda föreningar anser att den nationella, svenska standarden SS EN-1317 idag inte är 
tillräcklig. Då den inte omfattar alla fordon som förekommer på våra vägar med ett exempel 
på MC-trafikanter. De båda föreningarna är överens om att den standard som används i 
Europa EN-1317-2 är mer lämpad för användning.  

6.4.4 Åtgärdsförbättring  
Den åtgärdsförbättring Sverige kan tillämpa på våra vägar är framförallt att fokusera på 
ytterkurvor, TENT-vägarna samt av- och påfarter där mest olyckor sker för MC-trafikanter. 
Sedan anser SMC att sidoräcken inte ska sättas upp slentrianmässigt utan att sidoområden 
rensas istället. Genom att välja släta räcken istället för räcken med oskyddade stolpar kan 
risken för MC-olyckor minska. SMC ser att om en inbjudan till innovation från Trafikverket 
till leverantörerna skulle ge förslag till räckesutformning på TENT-vägarna.   

6.5 Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis av den undersökning som behandlats i resultatskrivandet är att våra 
vägräcken i Sverige inte klarar de två huvudfunktioner de ska vid en kollision. Dessa 
huvudfunktioner är lutning och höjd, och i de kollisionsprovtagningar som utförts av VTI 
framläggs bevis för att den nationella, svenska standarden vi idag tillämpar inte klarar av en 
högre provningslast än 1500kg. Vilket endast är en bråkdel av de fordonstyper vi idag har på 
våra vägar. I en jämförelse av de nationella och internationella standardtyperna blev resultatet 
att den internationella standarden var bättre lämpad till alla fordonstyper.  
 
I intervjuer tillsammans med föreningarna Sveriges MotorCyklister och Sveriges Väg- och 
Broräckesförening ställdes frågan vad de själva ansåg om standarden vi använder i Sverige. 
Från båda föreningar fick vi svaren att de önskade den internationella, europeiska standarden i 
Sverige, då den räddar fler liv och är trafiksäkrare.  
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7. Slutsats  
Nedan följer en slutsats som en logisk följd till det forskningsresultat vi fått fram från vår 
undersökning. I slutsatsen har vi valt att skildra innehållet i de tre följande kategorierna: 
Trafiksäkerhet, Vägräckens lutning och höjd, samt Nationell och Internationell standard för 
vägräcken för att följa den hierarki vi tidigare arbetat med i rapporten.  

7.1 Trafiksäkerhet  
Under vår undersökning i vårt forskningsarbete upptäckte vi ett återkommande problem inom 
trafiksäkerheten för ett flertal fordonstyper på våra vägar (tunga fordon, personbilar, MC-
trafikanter etcetera). Dessa återkommande problem var framförallt återkopplade för 
trafikgruppen MC-trafikanter. MC-trafikanter är idag överrepresenterade i räckesolyckor, men 
trots detta sker ingen åtgärd för att minska skaderisken. Ett återkommande problem vi idag 
har gällande trafiksäkerhet för MC-trafikanter är då vägräckens höjd för montering, (dess 
effektiva höjd) ligger på 450 millimeter till bärande balk. Valet av denna monteringshöjd har 
konsekvensen att MPS (underglidningsskydd) inte är en möjlighet att montera på grund av 
rådande platsbrist. MC-trafikanter som då är oskyddade vid en kollision med vägräcket, 
riskerar då att få kollisionsskador med dödligt utfall.    
 
Det är dessutom inte enbart MC-trafikanter som är oskyddade när det kommer till vägräcken 
på våra svenska vägar. Den typ av standard vi använder idag för de flesta av våra vägräcken 
har vid kollisionsprov undersökts av VTI som påvisat en brist i vägräckenas huvudfunktion – 
att öka trafiksäkerheten. Under ett flertal kollisionsprov där de undersökt räckeshöjden med 
ett flertal olika lastvikter och påkörningsvinklar, fick VTI resultatet att den vägräckeshöjd vi 
idag har, inte är lämpad för våra vägar. De värden i datainsamlingen som framgick under 
undersökningen visade att en fullastad personbil med två vuxna och tre barn kan idag vid en 
kollision med vägräcken av standard SS EN-1317 få förödande konsekvenser med ett dödligt 
utfall för samtliga passagerare. Vägräcket klarar alltså inte en provningslast på högre än 
1500kg, vilket utesluter en stor mängd av de fordon som passerar på våra vägar varje dag.  
 
Vi anser att oskyddade vägräcken ger en falsk känsla av säkerhet. Då de egentligen inte 
medför en större säkerhet eller skydd till de flesta av våra trafikgrupper, utan istället en större 
risk för skador. Vi vill därför att vägräcken skall monteras på en höjd på minst 605 millimeter 
för att öka trafiksäkerheten för alla typer av fordon. Vid en högre monteringshöjd kan 
dessutom MPS (underglidningsskydd) monteras utan konsekvenser som platsbrist, 
vattenavrinning på våra vägar eller samling av skräp och löv.  
 
Vi anser även att en åtgärdsförbättring bör tillämpas på samtliga av Sveriges vägar med 
fokusering på de trafikområden som ytterkurvor och av- och påfarter där det idag sker mest 
trafikolyckor för MC-trafikanter. Sidoräcken skall inte heller sättas upp slentrianmässigt utan 
endast där de är i behov. Genom att välja släta räcken istället för räcken med oskyddade 
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stolpar kan risken för MC-olyckor minska. Vilket medför att vi kan nå den nollvision 
Trafikverket strävar efter i trafiken.  

7.2 Väckräckens lutning och höjd  
Ett problem vi idag möter med vägräcken är felaktig lutning på grund av sättningar i mark 
eller bristande kunskap vid montering. Vid undersökningar har man fått fram information som 
visar att om lutningen under- eller överstiger 5° kan det få förödande konsekvenser vid en 
kollision. Därför är både lutning och höjd viktiga faktorer som spelar in på vägräckens 
huvudfunktioner. Vid undersökningen med kollisionsprov undersöktes inte enbart vägräckens 
funktion på höjd, utan även på dess lutning. I undersökningen framkom det att om lutningen 
var något lutande utåt mot körbanan, kunde det få konsekvenser för testfordonet. Vägräcket 
blev då likt en fartramp för fordonet som sedan voltade och fortsatte kraftigt i rullning vid 
undersökningar i släntområden.  

Det är därför behövligt att skador på vägräcken åtgärdas, samt att vägbanans sammansättning 
av olika lager är förutsatt för den terräng och mark vägräcket monteras på. Sättningsskador 
beror oftast på ett dåligt förarbete eller bristande kunskap vid montering. Det är därför viktigt 
att det redan i projekteringsstadiet av nya eller befintliga vägar finns en kunskap gällande 
sättningar i mark och hur den påverkar trafiksäkerheten.  

Företaget ATA Bygg- och Markprodukter AB har idag ett flertal produkter på marknaden 
enligt den internationella, europeiska standarden EN-1317. Deras balkräcken vid namn 
Flexbeam har en effektiv höjd på 605 millimeter till bärande balk från marknivån. Dessa 
system är även kompatibla med MPS-systemet Flexguard MPS som är ett 
underglidningsskydd som tack vare Flexbeams höjd har gott utrymme vid montering och 
vattenavrinning. ATA har dessutom utfört egna kollisionsprov och undersökningar samt fått 
produkterna undersökta av VTI. Detta vore ett bättre lämpat system att bruka i Sverige då 
dessa system klarar fler trafikgrupper vid kollision.  
 
Under den kollisionsundersökning VTI utförde för Trafikverket där en W-balk utsattes för ett 
flertal tester (med olika provningslaster, krockvinklar och fordonstyper), hade det stor 
betydelse vilken höjd W-balken hade från marknivå till bärande balk (dess effektiva höjd). I 
undersökningen kunde det fastställas att en högre höjd gav ett bättre resultat gällande 
trafiksäkerhet samt att vägräckets huvudfunktioner bibehölls.  Vi anser att det därför är mer 
lämpat att använda den standard som avses för resterande länder i Europa. Då den redan finns 
på marknaden i Sverige, men inte utnyttjas.  

7.3 Nationell och Internationell standard för vägräcken 
I vårt resultatskrivande behandlade vi som tidigare nämnt forskningsundersökningar som 
utfördes av VTI gällande kollisionsprovtagningar för vägräckens huvudfunktioner. Vid 
provtagningarna jämfördes den nationella, svenska standarden SS EN-1317-2 med den 
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internationella, europeiska standarden EN-1317 gällande funktionskrav för vägräcken. I 
undersökningen framkom det tydligt att trafiksäkerheten ökar när vägräcket överstiger en höjd 
högre än 500 millimeter. Det är därför att föredra en högre räckeshöjd för att öka 
trafiksäkerheten.  
 
Det framkom även i undersökningen att en höjdskillnad på endast 50 millimeter kunde ha 
väldig betydelse för olyckans utgång. Samt att den standard vi använder inte är lämpad för de 
flesta av våra fordon som kör på våra vägar idag. En personbil med två vuxna och tre barn 
utgör en större last än de rådande 1500kg SS EN-1317 har som kapacitetsklass (N2). Denna 
trebarnsfamilj i Sverige skulle därför inte någon garanti för överlevnad vid en kollision med 
ett vägräcke med fel höjd och lutning.  
 
Vi anser att det därför är viktigt att se över den standard vi idag använder i Sverige samt se 
över alla våra vägräcken vi har monterade, då de utgör större skada än nytta. Den 
internationella standarden är mer lämpad att använda i Sverige, och vi ser därför att den 
internationella, europeiska standarden EN-1317 får en större slagkraft i Sverige. Vi tror även 
att Trafikverket måste vara de som initierar den internationella standarden i Sverige genom att 
få leverantörer och väghållare att välja den internationella standarden före den nationella.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1, Brev till handledare 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar programmet Byggproduktion på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm och skall påbörja vårt examensarbete i kursen Anläggningsteknik 1 - 
AF1724. Varför vi hör av oss till er är eftersom vi söker handledning (handledare på ett 
företag är ett krav för examensarbetet) för det ämne vi valt att forska om.  
 
Vi har valt att forska i ämnet Vägteknik och valt att fokusera på vägräcken och dess 
trafiksäkerhet. Vi har även tänkt i var avhandling forska om alla hinder som finns på en väg 
(som vägräcken, trafikljus, stolpar, busskurer etcetera) och söker oss till er eftersom ni arbetar 
inom vägteknik och framtagandet av trafiksäkerhet.  
 
Skulle det finnas möjlighet att vi kan få hjälp från er till vårt examensarbete?  
 
Ni kan nå oss på samtliga kontaktuppgifter som vi lämnar. Vi kan även lämna ut referenser 
samt CV vid förfrågan!  
 
Tacksam för svar,  
 
Lina Pettersson  
Hej@linapettersson.se  
 
Tel: 076 210 56 79 
 
Nidal Ben Youseff Hamzo  
Nidal_by@hotmail.com 
 
Tel: 073 511 35 28 
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9.2 Bilaga 2, Intervjufrågor  
 
ENKÄTFORMULÄR  
 
Tack för att ni vill vara delaktiga i vårt examensarbete. Som vi tidigare berättat behandlar vår 
forskning i examensarbetet vägräckens lutning och höjd och hur det påverkar 
trafiksäkerheten. I undersökningen har vi valt att ha en särskild inriktning gällande MC-
trafikanter. Tack vare er delaktighet kan vi få en större insikt i ämnet gällande MC-
trafikanters trafiksäkerhet, samt vad ni anser om de vägräcken vi har uppmonterade idag.  
 
Besvara gärna frågeställningarna så utförligt som möjligt, då det underlättar för oss i vår 
sammanställning av informationen.  
 

1. Idag har vi riktlinjer att vägräcken skall ha lutningen 5° samt en höjd på minst 450 
millimeter till bärande balk från marknivån. Vad anser ni om den lutning och höjd 
våra vägräcken idag är monterade? Önskar ni en annan? 
 

2. Hur definierar ni ett trafiksäkert vägräcke? 
 

3. Vad har underglidningsskydd för betydelse och påverkan på trafiksäkerheten för MC-
trafikanter?  
 

4. Vilka argument har er förening/organisation arbetat för gällande MC-säkra vägräcken? 
 

5. Vad anser ni om den svenska standarden SS EN – 1317?  
 

6. Vad anser ni om att den standard vi har i Sverige, skiljer sig från övriga Europa 
gällande räckeshöjd?  
 

7. Anser ni att vi i Sverige behöver ändra vår standard gällande vägräcken till en mer 
anpassad standard som är anpassad för alla trafikanter?  
 

8. Skulle ni se fördelar med att arbeta fram en ny standard där räckeshöjden är 605 
millimeter eller högre till bärande balk, istället för den standard vi har idag på 450 
millimeter?  
 

9. Var anser ni det löper störst risk för MC-trafikanter där underglidningsskydd är 
behövligt? Är det framförallt på våra motorvägar vid höga hastigheter, eller vid av- 
och påfarter där grus och oljespill kan ha förödande konsekvenser?  
 

 
Med vänliga hälsningar,  
 
Lina Pettersson  
Nidal Ben Youssef Hamzo  
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Figur	  3	  Illustration	  av	  beteckningen	  "effektiv	  höjd"	  ovan	  mark. 

9.3 Bilaga 3, Kollisionsprov  
Nedan följer de datainsamlingar som utfördes under de kollisionsprov som Trafikverket 
undersökte för att fastställa hur vägräckens lutning och höjd påverkar trafiksäkerheten.  
 
Godkänt eller underkänt kollisionsprov baseras enbart på om fordonet kör över vägräcket, 
voltar eller beter sig på ett sådant sätt att det upplevs som trafikfarligt. För att kunna 
besluta om hur räckespositioner skulle inledas, användes datorsimulering för att upptäcka 
var gränserna tycks gå. Det verkliga utfallet i fullskaleprovet bestämde hur provserien 
skulle fortsätta. 
 

9.3.1 Resultat av kollisionsprov, översatt i text  
Lågt vägräcke 

1) TB32 test. Vertikal position. Höjdminskning från 550 mm till 400 mm. 
Resultat: UNDERKÄND. Bil passerar över vägräcket och voltade över till andra sidan. 

2) TB32 test. Vertikal position. Höjdminskning från 550 mm till 450. 
Resultat: GODKÄND. Bilen hålls kvar fastän den voltar kraftigt.  
 
Lutande vägräcke 

3) TB32 test. Lutande placering cirka 41.5°, effektiv höjd 450 mm. se figur 4.  
Resultat: UNDERKÄND Bilen passerar över racket och rullar över till andra sidan. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) TB32 test. Lutande placering cirka 30.8°. Effektiv höjd 500 mm. se figur 4.  
Resultat: GODKÄND. Bilen halls kvar på ett kontrollerat sätt.  
 
Lågt och lutande vägräcke 
 

5) TB32 test. Lutning cirka 30.8°, kombinerat med en höjdminskning på 60 mm på 
balken. Effektiv höjd 445 mm.  

6) TB32 test. Lutning cirka 25°, kombinerat med en höjdminskning på 50 mm. Effektiv 
höjd 473 mm. 

7) TB32 test. Lutning cirka 18°, kombinerat med en höjdminskning på 50 mm. Effektiv 
höjd 490 mm.  

Resultat: UNDERKÄND i samtliga ovanstående fall. Bilen passerar över vägräcket och välter 
över till andra sidan. 

Effektiv höjd 
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8) TB32 test. Lutning cirka 9°, kombinerat med en höjdminsking på 50 mm. Effektiv 
höjd är nu cirka 503 mm. Figur 5 nedan illustrerar placeringen av vägräcket när testet 
utfördes.   

 
Figur 4 Testad placering i mörkare grå, korrekt nominell placering i ljusgrått. 

 
Resultat: GODKÄND/UNDERKÄND. Vägräcket håller tillbaka bilen (GODKÄND), men 
den kastas upp på sidan efter kollision, landar och voltar 3 gånger (UNDERKÄND) 



  24 
 

 

9.3.2 Resultat av kollisionsprov, ej översatt i text 
 
Non-standard vehicle impact: SUV, standard guardrail 550 mm 
9) TB 32 run using Volvo XC90 incl. dummies 2 adults and 3 children, weight 2322 kg, 
speed 104.6 km/h. 
Guardrail correctly mounted. 
Result: FAIL. The car passes over the guardrail with a noticeable roll. 

 
Non-standard vehicle impact: SUV, higher guardrail 650 mm 
10) TB 32 run using Volvo XC90 incl. dummies 2 adults and 3 children, weight 2318 kg, 
speed 104.4 km/h. Guardrail correctly mounted but height increased with 100 mm. 
Result: PASS. The car is retained, comes out with a roll but stays on its wheels in an orderly 
behavior. 

 
Non-standard vehicle impact: sports car convertible, higher guardrail 650 mm 
11) TB 32 run using Mazda MX-5, weight 1124 kg, speed 104.7 km/h. Guardrail correctly 
mounted but height increased with 100 mm. 
Result: PASS. The car is retained and comes out of the impact along the guardrail in a 
controlled manner. 

 
Shortened posts, length approx. 1 250 mm 
12) TB 32 test. Vertical position, standard height 550 mm but 3 posts originally 1950 mm cut 
of 700 mm to 
1250 mm total length. Impact point between 1st and 2nd post. 
Result: PASS. The car is retained although one post is pulled out of the ground and 
thrown. The car also comes out with a considerable yaw to end up with a 360 ° rotation. 
Contact with guardrail during impact is longer than with standard posts. 

 
Loose soil, natural gravel (cannot be compacted) 
13) TB 32 test. Vertical position, standard height 550 mm and posts, L= 1950 mm total 
length. Anchoring still remains fixed in standard soil (as present at test site). 
Result: PASS. The car is retained with a controlled behavior, although 3 posts are pulled out 
of the ground. 

 
Post cut off at ground level 
14) TB 32 test. Vertical position, standard height 550 mm but one post cut off 
completely at ground level. Impact point approximately 3 m before the cut of post. 
Result: PASS. The car is retained with a controlled behavior. The cut off post is thrown 
away by the impact. 
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W-beam with 155 mm vertical tear 
15) TB 32 test. Vertical position, standard height 550 mm. A vertical tear with a curved 
length of 155 mm in the W-beam is introduced (approx. 1/3 of the cross section of the W-
beam). Simulation had shown that the W- beam should not be torn apart with a tear like this. 
“Worst” impact point for load on the tear according to the simulations is 5650 mm in front of 
the tear which the test collision set-up also tried to duplicate. 
Result: PASS. The car is retained with a controlled behavior and the W-beam is not torn 
apart. The tear 

 

  
 
 


